Sprawozdanie
z wykonania Uchwały Nr LIV/519/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku".
Stosownie do § 15 Uchwały Nr LlV/519/ 18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobi~gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle ' w 201'8 roku"
składam sprawozdanie z wykonania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w '20 18 roku.
W ramach Programu realizowane były następujące zadania:
l) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym m:iejsca w schronisku dla bezdomnych
zwier-ząt;

sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w miejscu ich przebywania, w tym ich
dokarmianie;
.
3) odławianie bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych miasta;
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i ich adopcja;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskicp;
8) zapewnienie , całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdar-zeń drogowych
z udziałem zwierząt;
9) elektroniczne
, znakowanie psów.
Zadania, o których mowa powyze], realizowane były przez Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 zwane dalej
Schroniskiem oraz Wydział Ochrony Ś'rodowiska i Rolnictwa, przy współpracy ze Strażą
Miejską i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w K'ędzier.zynie-Koźlu oraz
Kędzierzyńsko-Kozielskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami.
2)

, Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla bezdomnych
zwierząt

W 2018 r. w Schronisku zapewniono opiekę 319 psom bezdomnym, z czego 57
to psy przebywające w tej placówce od 2017, r. lub lat wcześniejszych, a 262 psy to
zwierzęta przyjęte w 2018 r. Spośród nowo przyjętych do Schroniska zwierząt 226 psów
pochodziło z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle, a pozostałe 36 psy zostały odłowione na terenie
innych gmin, z którymi Gmina Kędzierzyn-Koźle ma podpisane umowy o świadczenie tego
rodzaju usług, tj. Gminy Głogówek, Gogolin, Reńska Wieś, Cisek, Ujazd, Walce i Izbicko.
Od 1 grudnia 2017 r. rozpoczęło działalnoś~ Schronisko dla bezdomnych kotów. W 2018 r.
zapewniło ono opiekę 222 kotom bezdomnym, z czego 19 zwierząt to koty przebywające 'W tej
placówce od 2017 r., a 203 koty to zwierzęta przyjęte w 2018 r.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Schronisku przebywały 74 psy oraz 41 kotów.
zwierząt

Opieka nad wolno źyjącymi kotami
Zarządzeniem Nr 2035/0SRl2018 Prezydenta 'Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia

28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2018 roku ogłoszono
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu
ochrony zwierząt pn. " Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle

1

w 20J'8 roku w tym ich dokarmianie ". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawamo umowy
o powierzenie real~zaeji zadania publicznego z dwoina organizacjami, q. Kędzierzyńsko
Kozielskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie
Koźlu oraz Towarzystwem Opieki nad .zwierzętami w Kędzierzynie-Koźlu. Zgodnie z
umowami Towarzystwa otrzymały dotacje - każda w wysokości 10.000,00 zł, za którą
zakupiono karmę dla kotów na łączną wartość 16.000,00 zł . oraz udzielono pomocy
weterynaryjnej na kwotę 4000,00 zł. W ramach wkładu Własnego tych organizacji 86
, uczestników akcji, tj. wolontariuszy, opiekunów i członkó"" organizacji wykładało karmę w
ustalonych ' wcześniej 86 miejscach przebywania kotów wolno żyjących, w których
przebywa około 1087 kotów wolno żyjących.
Odławianie

bezdomnych zwierząt przebywających w granicach.administracyjnych.
miasta
W 20118 rolru pracownik Schroniska przeprowadził blisko 200 interwencji w zakresie
odławiania bezdomn;ych pS0W w mieście. Interwencje były podejmowane na zgłoszenie
Straży Miejsk;iej, po weześniejszym: zgłoszeniu .Policji, 'osóbprywatnyeh lub bezpośrednio
patrolu SM. Odłowione zwierzęta trafiły do Schroniska, w którym zapewniono im miej sce
stałego pobytu.
Sterylizacja i kastracja zwierząt .
W celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych na terenie Gminy realizowana
.
'
jest sterylizacja oraz kastracja zwierząt. .
Zabiegom są poddawane obligatoryjnie zwierzęta trafiające do Schroniska, po upływie
okresu ' kwarantanny oraz zakwalifikowaniu ich do zabiegu przez lekarza weterynarii.
W minionym roku lekarz weterynarii zatrudniony w Schronislq! przeprowadził 94 zabiegi
sterylizacji psów oraz 108 zabiegów sterylizacji kotów, które trafiły do tej placówki.
Sterylizacja oraz kastracja , zwierząt, których właściciele są mieszkaócami
Kędzierzyna-Koźla, była wykonywane przez dwa zakłady lecznicze dla zwierząt,
. zlok;alizowane na terenie Gminy i wybrane w trybie konkurencyjnym, tj. SAN-VET Marek
Bomba prZy ul. Kor.fantego 19 oraz FAUNA Jakub Borkowski przy ul. Bema 9. Wykonano
158 zabiegów na k;wotę 21.380,00 zł.
.
Boszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i ich adopcja
W minionym rolru ze Schroniska adoptowano 107 psów i 75 kiltów. Tak duża liczba
adopcji była wynil<iiem ogromnych staraó pracowników Schroniska, dZięki funkcjonowaniu
strony internetowej www.schronisko.pl oraz dostępności informacji na portalu
społecznościowwn Facebook; a także ogłoszeniom w prasie lokalnej i radiu Park. W ten
sposób informacje na temat możliwości adopcji docierały do większej grupy osób,
zainteresowanych nie tylko adopcją, ale i ogólnymi sprawami zwierząt bezdomnych.
Na terenie miasta oraz innych gmin przeprowadzono kilka prelekcji w szkołach
i przedszkolach, ' dotyczących opieki nad zwierzętami i promujących ich adopcję ze
Schroniska. Oprócz w;yjazdów na prelekcje, akcję edukacyjną prowadzono również na
miejscu w Schronisku, gdzie przyjeżdżała młodzież, dzieci, przedstawiciele firm i instytucji,
, organizujących zbiórki karmy i,rzeczy potrzebnych dla Schroniska. ,
Przedstawiciele Schronisk;a uczestniczyli też w akcjach edukacyjnych, dotyczących
zwierząt oraz promujących ich adopcję, organizowanych przez różne organizacje pro
zwierzęce; działające w mieście.
Us~pianie ślepych

miotów zwierząt
W 20tl8 rolru w Schronisku nie uśpiono żadnego ślepego miotu ani psów, ani kotów.
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Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które zostały czasowo
odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, ze względu
na traktowanie ich w sposób mąjący znamiona znęcania się nad nimi lub zostały odłowione
jako bezdomne, wyznaczono gospodarstwo rolne o numerze identyfikacyjnym 045187074
nadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zlokalizowane na osiedlu
" Kłodnica przy ulicy Wyspiańskiego. W minionym roku nie było potrzeby umieszczania w tym
gospodarstWie zwierząt, gdyż " nie odłowiono żadnego bezdomnego zWIerzęcia
gospodarskiego ani też nie odebrano żadnemu właścicielowi j ego zwierzęcia gospodarskiego,
w drodze decyzji Prezydenta Miasta.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
W ramach zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych,
które zostały .poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych lub w potrzebowały pomocy w
wyniku innych zdarzeń, Straż Miejska interweniowała 10 razy, wzywając pracownika
Schroniska, z czego 6 interwencji dotyczyło kotów, a 4 psów. Wszystkie poszkodowane
zwierzęta, które potrzebowały pomocy, trafiły do Schroniska.
'
W wyniku interwencji, dotyczących dzikich (wolno żyjących) zwierząt, lekarz
weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę, udzielił pomocy ok. 259
zwierzętom, z których część została uwolniona do natury lub trafiła do Ośrodka dla dzikich
zwierząt w Suchodańcu, a pozostałe zostały uśpione ze względów humanitarnych.
r

Elektroniczne znakowanie psów
oznakowanie oraz rejestracja elektroniczna psów dotyczy zwierząt, których
właściciele są mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla oraz psów przebywających w Schronisku. W
ramach tego zadania w 2018 roku w Schronisku oznakowano trwale (zaczipowano) 242
bezdomne zwierzęta. W tym okresie tylko I mieszkaniec Gminy Kędzierzyn-Kqźle skorzystał
z możliwości trwałego oznakowania swojego pupila. Obecnie w bazie danych Kędzierzyna
Koźla pn. IDENTYFIKACJA.PL znajduje się ok. 4950 psów oznakowanych, z czego ok. 2660
oznakowań (czipów) dotyczy zwierząt wyrejestrowanych, głównie z powodu ich zgonu, a
pozostałe ok. 2290 zaczipowanych psów, to zwierzęta żywe. Trwałe oznakowanie psów oraz
rejestracja w bazie, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji
Żwierząt w Gdańsku są nieodpłatne i nieobowiązkowe. Wyrejestrowanie z bazy, na przykład
w związku ze zgonem psa, następuje na pisemny wniosek właściciela, złożony do Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub bezpośrednio poprzez stronę internetową
https://www.identyfikacja.pllwebfront/index/horne. .
Trwałe

Koszt realizacji Programu
Na realizację Programu przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 646.887,41 zł, z czego:
a) na zadania związaTIe z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiąnie przez
. organizacj~ społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - kwotę
20.000,00 zł,
"b) na trwałe oznakowanie oraz rejestrację psów, których właścicielami są mieszkańcy
Kędzierzyna-Koźla, V;I tym prowadzenie elektronicznej .bazy danych - 2.179,50 zł,
c) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt dzikich - 104.895,00 zł,
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na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich odebnmych właścicielowi lub
odłowionych - 0,00 zł,
e) na sterylizację i kastrację psów i kotów - 21.380,00 zł,
f) . na funkcjonowanie Schroniska, w tym wykonywanie .wszystkich zadań, zapisanych
w Programie do realizacji przez tę jednostkę, w tym czipowanie psów w Schronisku
i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych (psów i kotów) - 498.432,91 zł.

d)

4

